
 

 

6 EFTERÅRSFAGLIGE MØDER – VEJE TIL VÆKST  

 

 

PROGRAM 

17.00 Velkommen til Efterårsfaglige møder – Veje til vækst 
v. adm. direktør Mads Birk Kristoffersen og direktør Gert Klitgaard  
 

  Styrk din bundlinje i planteavl  
Har du fokus på indtjeningen? Styrk dit beslutningsgrundlag med DBII Tjek Mark og 
Maskinanalyse - vi sætter fokus på bundlinjen! 
v. planteavlskonsulent Peter Balslev og maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen 
  

 Bliv klar til ejer- eller generationsskifte  
Et ejerskifte handler både om økonomi og familieliv. Vi hjælper dig gennem processen, 
uanset om du sælger i fri handel, til familien eller i en ny selskabsform. 
v.  økonomirådgiverne Henrik Holm Andersen og Preben Jensen samt VKST Revision 

  
Indlæg ved Jyske Bank   
 

 Styrk ejendommens værdi med jagt- og naturpleje og minivådområder  
Hvad er potentialerne på din ejendom?  
v. miljøkonsulent Mikael Kirkhoff Samsøe m.fl.    
 

 Middag  
Sponsorerne BASF og Jyske Bank er vært ved aftenens middag 

 Nyt fra planteavl  
Hvad skete der i 2017 - de vigtigste emner og ny viden inden for planteavl.   
v. planteavlskonsulenterne Christian Iuel, Ole Schou og Jacob Kjærsgaard 
 

 Får du nok ud af din planteavl?  
Sådan kan strategi, timing og indsamling af viden hjælpe dig med at skabe bedre resultater i 
marken.  
v. Agronomy Manager BASF, Jesper Kystgaard 

 Nye veje til vækst 
Sådan kan du gå nye og alternative veje i din virksomhedsproduktion og udnytte det fulde 
potentiale.   
v. virksomhedsrådgiver Bente Poulsen og økonomirådgiver Dorthe Errebo Pedersen 
 

 Kaffe og netværk  
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 Økonomi i økologi  
Økologien er hot, men hvad siger de økonomiske nøgletal? Er der penge i det? Vi leverer et 
professionelt, fagligt og økonomisk indblik i økologisk produktion.  
v. økonomirådgiver Mie Nøhr Andersen og økologirådgiver Steffen Blume  
 

 KornBasen.dk  
Bliv skarp på en god handel med KornBasen.dk. Hvad er dagskursen? Optimer din 
handelspris og bliv ajourført med lokale priser.  
v. planteavlskonsulenterne Jakob Kjærsgaard og Ole Schou 
 

22.00 Tak for i aften 
Sådan giver VKST dig bedre råd til livet.  
v. adm. direktør Mads Birk Kristoffersen og direktør Gert Klitgaard  
 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tilmelding på tlf. 7020 9000 eller vkst.dk. 
 
Tilmeldingsfrist 
Lalandia, Rødby: d. 13. november 
Nykøbing Hallen, Nykøbing: d. 15. november 
Hotel Kong Valdemar, Vordingborg: d.  23. november 
Landbrugsskolen, Roskilde: d. 21. november 
Tømmerup Hallen, Kalundborg: d.  20. november 
Herlufmagle Hallen, Herlufmagle:  d. 16. november 
 
Det er gratis at deltage. Middagene er sponsoreret af Jyske Bank og BASF.  
 

 


